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El 26 de febrer de 2014 el  Consell  de Govern va aprovar per acord número 36/2014 la 
convocatòria “3r concurs d'Idees Sostenibles”.

El 14 de novembre de 2014 la Comissió de Medi Ambient de la UdL aprova el tribunal que 
ha de resoldre la convocatòria “3r concurs d'Idees sostenibles”.

El 18 de desembre de 2014 el tribunal avaluador s'ha reunit per tal d'aprovar la proposta de 
resolució de la convocatòria “3r concurs d'Idees Sostenibles”.

El 16 de gener de 2015 la Comissió de Medi Ambient de la UdL eleva aquesta proposta de 
resolució al Consell de Govern i demana la seva aprovació.

Lleida, 16 de gener de 2015
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Acord núm. 17/2015 del Consell de Govern de 29 de gener de 2015,  pel qual s’aprova 
la proposta de resolució del “3r concurs d'Idees Sostenibles”.

Contra aquest  acord,  que exhaureix  la  via  administrativa,  i  independentment  de la  seua 
execució  immediata,  les  persones  interessades  poden  interposar  recurs  contenciós 
administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de Lleida,  en  el  termini  de dos 
mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest acord que posi fi a la via 
administrativa, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord 
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En aquest cas, 
no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no 
recaigui  resolució  expressa  o  presumpta  del  recurs  de  reposició,  d’acord  amb  el  que 
disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic  
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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ANNEX I

El  jurat  procedeix  a  obrir  el  fitxer  electrònic  que  conte  la  proposta  d'iniciativa 
mediambiental  i  decideix  seleccionar  d'entre  les  sol·licituds  presentades  les  propostes 
següents:

Primer premi: 
La proposta presentada amb el pseudònim GreenBit

Segon premi:
La proposta presentada amb el pseudònim Gandalf

Seguidament  es  procedeix  a  sol·licitar  a  la  secretària  del  vicerectorat   les  sol·licituds 
presentades i registrades on figuren les dades personals de l’autor o autora de l’obra, que 
resulta ser 

Primer premi: Sr. Santiago Bitterhoff Gatius
Segon premi: Sr. Pau Ferran Roca

El projectes presentats han estat:

Títol Pseudònim
Batukada recilada Llibertat
Compostem la UdL L'equip
UdLED UdLED
Mobicis GreenBit
De mica en mica s'omple la pica E.Coli
Al capdavant de la innovació Apolo
Tu energía, la de todos Géminis
Recicla el teu cafè universitari Cafeinòmam
Me'l deixes? Gandalf
Let's lead with our coffee mugs TurtlesPaver

Criteris de valoració per a la concessió del concurs han estat:
− Cost econòmic: 20 punts
− Impacte social: 20 punts
− Impacte ambiental: 20 punts
− Viabilitat tècnica: 20 punts
− Perdurabilitat: 10 punts
− Originalitat i innovació: 5 punts
− Qualitat i concreció del projecte: 5 punts
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